
 

 1 דפי הדרכה

  סכום הזוויות במשולש ובמרובע −8יחידה 
 . והתנסויות להוכחת הטענות על סכום הזוויות במשולש ובמרובעמהשערותביחידה זו עוברים 

 

 ?מה ביחידה

 .°180זוויות במשולש ישר זווית הוא המוכיחים שסכום  •

 .°180-משולש הוא קבוע ושווה לכל זוויות בהמוכיחים שסכום  •

 .°360- במרובע אף הוא קבוע ושווה לזוויותהמוכיחים שסכום  •

 . הוא אלכסון במלבן בו הוא עובר,מוכיחים כי ברשת של מלבנים חופפים המשך אלכסון של מלבן •
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 מבנה היחידה

 .יחידה זו מיועדת לשני שיעורים

 

 חלוקה לשיעורים

שימות מ, מתוך האוסף: עורי ביתיש.  מהמהלך4-1משימות : סכום זוויות במשולששיעור ראשון

.6-1 

  משימות,אוסףהשיעורי בית מתוך . 6-5משימות : סכום זוויות במרובע ויישומים שיעור שני

.10-7 

 

 חלוקה לנושאים

 סכום זוויות במשולש

 ובדיקה לגבי ן זיהוי זוויות המתאימות למשולש בעזרת הצמדת:1משימה 

 .היווצרות קו ישר

 זוויותבל מתוך סכום הויות במשולש ישר זווית מתקוסכום הז: 2משימה 

 .במלבן

 במשולש ישר זוויותויות במשולש מתקבל מתוך סכום הוסכום הז: 3משימה 

 .זווית

 .ויישום, מסקנות שאפשר ללמוד, דיון בשגיאות

 .תרגול למציאת זוויות על סמך המשפט: 4משימה 

סכום זוויות במרובע
 . במרובעיותזוולגבי סכום ה, יישום ו, הוכחה, בדיקה,השערה: 5משימה 

 .דיון על מהי הוכחה

 הסקת עובדות
 על סמך ,קבלת תכונה נוספת. השלמת הדיון על רשת מלבנים: 6משימה 

 . במשולשזוויותסכום ה

 

 
מרחיבים . ומקבלים את המשפט על סכום הזוויות במשולש,  מהיחידה הקודמתמימצאיםביחידה זו מסכמים את ה

 . במרובעזוויותאת הנושא לסכום ה

 .שיעור הבא אפשר לוותר עליה או לצרפה ל,ןהראשושיעור  ב4כיתות בהן לא יספיקו את משימה ב

 .5רצוי להציג את התרשים אחרי משימה . חשוב להציג את התרשים שבסוף היחידה
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 חומרי עזר ליחידה

 :יםתלמידזוג או קבוצת ל

 . שני משולשים ישרי זווית חופפיםאו, זווית ודף שקוף-משולש ישר

 .משולש חד זווית או קהה זווית :ל תלמידלכ

 )רצוי מרובע שונה לכל קבוצה(מרובע כלשהו  

 .דף מלבני 

 
 2משימה 
 3משימה 
 5משימה 
 6משימה 

 .)פיםמצור ( זוויות3 שרטוטים של 4 :להצמדה ללוח

 .)מצורף(בהגדלה  ' סעיף ב4רטוט כמו במשימה ש 

 .)מצורפים (שת מתוך הר מוגדלושרטוט, מלבניםרשת וט של שרט 

 1משימה 
 4משימה 
 6משימה 

 

 שיעורי בית

 6-1משימות 
 10-7משימות 

 .תרגול המסתמך על סכום זוויות במשולש

 .תרגול המסתמך על סכום זוויות במרובע

 
 

 מטרת היחידה

 .הוכחת המשפטים על סכום זוויות במשולש ומרובע •

 ים השיעורכימהל

 1שיעור 

אם הופעלה . ידה הקודמתאת היחמסכמת ומרחיבה  1 המשימ

כסיכום בסוף , ללא סעיף א, 1 פעילות מחשב נצרף את משימה

הוכחה זו .  להוכחהכהכנההמשימה משמשת גם . הפעילות במחשב

 .תתקבל בשלבים

 

 

בשלב זה מתייחסים . היא השלב הראשון בהוכחה 2 המשימ

 של מלבן בנייהההוכחה מתבססת על . למשולש ישר זווית בלבד

 .לשים חופפיםמשני משו

 

 
כדי לאפשר את הפעילות . מילולית בנית נההוכחההמשימה במהלך 

 .רצוי שיעבדו בקבוצות או לפחות בזוגות, במשימה

 
לחלק גדול מן התלמידים 

גזירה , הפעילות במחשב
משמשים שכנוע לגבי , בקהוהד

תלמידים אלו . נכונות המשפט
. אינם מרגישים צורך בהוכחה

בשלב זה תורמת בניית הוכחה 
הכנה לחלק קטן מהתלמידים 

 . דדוקטיביתגאומטריהל
 
 

בניית המלבן נעשית בשלב זה 
 הנחת שני המשולשים ידי-על

נייה כזו קלה יותר ב. באופן פיזי
 .משרטוט מתאים

 
 
 

 בשלב זה בסימון אין צורך 
 .ליתאאותיות וכתיבה פורמ
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לציין לסעיפים בכך שהתלמידים יתבקשו אפשר לסכם את המשימה 

 .נימוקאיזו מהטענות משמאל משמשת , ד מימין-ג ו, ב

 

 
 

 שקיפול משולשמרות ל. במליאהלהפעלה  משימה  היא3 המשימ

 יש לתלמידים קושי בקיפול נכון ,למשולשים ישרי זווית נעשה בעבר

סעיף ג מטפל בשגיאה . ב-ההוכחה נעשית בסעיפים א ו .של המשולש

 .שעלולה לעלות בכיתה

 . תבוצע בהתאם לזמן הפנוי היא.היא יישום הנלמד 4 המשימ

מנמקים באמצעות מסקנות 
 .עברשמצאנו ב

, הוא תנאי מספיק למלבן) א(
 . ב-ומשמש נימוק ל

 .ג-משמש נימוק ל) ב(
 .ד-משמש נימוק ל) ג(
 
 

 בנושא נעשה בעברמשולש קיפול 
שעלו אפשר על קשיים . השטח

דיון על דרכים "ה ללמוד מתוך
 .6ביחידה , "לחלוקת משולש

 

 2שיעור 

והפעם , התלמידים ממשיכים במציאת סכום זוויות 5 המשימב

, 3- ו1בעיקר במשימות , ההתנסות בשיעור הקודם. במרובע כלשהו

דומים , ב-סעיפים א. 5אמורה לאפשר להם התמודדות עם משימה 

סעיף ד מקביל . 3ב במשימה סעיף ג מקביל לסעיף . 1למשימה 

סעיף ה הוא יישום פשוט של המסקנה . 3לסעיף ג במשימה 

 .מצריך דיון 'סעיף ו. מהסעיפים הקודמים

 

. קשורה לרשת מלבנים בה עסקנו בשיעורים הראשונים 6 המשימ

.  על משימה זולדלגאפשר , בכיתות המתקשות עדיין בהוכחות

שימוש במשפטים שנלמדו מצביעה על חשיבותה בעיקר בכך שהיא 

 .כחהלצורך הו,  ובעברביחידה

 
 
 
 
 
 
 
 

כאשר מרבית התלמידים יסיימו 
כדאי לעבור , 5סעיף ד במשימה 

 .לדיון משותף בסעיף ו
 
 

במקרה כזה נעסוק ביישומים 
אם לא הספקנו את . בחישוב
.  נוכל לתת אותה כאן4משימה 

אפשר גם לעסוק במשימות 
הדומות למשימות מאוסף 

 .המשימות
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 . במשולש כלשהוזוויותדיון סביב סכום ה

 המורה מחלקת משולשים שונים לתלמידים

 .תבדקו אם קיבלתם משולש ישר זווית :מורה

 לא :תלמידים

 . משולשים ישרי זווית2קפלו את המשולש כך שיתקבלו  :מורה

 ?איזה ישר נוצר בקו הקיפול  

 גובה :1ת

 ?מה זה גובה :מורה

 .שמאונך לצלע שממול, אנך מקדקוד לישר :2ת
 .ומראה לכיתה,  קיפול המשולש שבידוידי-עלישרה  יוצר זווית 2תלמיד 

  של המשולש ישר זווית האחד ובצבעסמנו בבקשה בצבע אחד את כל הזוויות :מורה

 .אחר של המשולש האחר  

 ?ABDלמה שווה סכום הזוויות במשולש   

 º180 :3ת

 ? BDCלמה שווה סכום הזוויות במשולש :מורה

 º180 :3ת

 .º360זוויות הוא  סכום הABCאז במשולש  :4ת

 ?º360 הוא ABCשסכום הזוויות במשולש , האם נכון מה שנאמר? מה דעתכם :מורה

 לא :3ת

 ?למה :מורה

 .º90צריך להפחית פעמיים  :5ת

 º180צריך פחות  :6ת

 º180 = º180 - º360 :רושמת המורה

 ?אז מהו סכום הזוויות במשולש כלשהוא :מורה

 º180 :4ת

 ?האם זה תמיד :7ת

 ? משולשים ישרי זווית2-ל משולש אפשר לחלק בעזרת גובה להאם כ, נשאל את עצמנו :מורה

 כן :7ת

 ?אז נוכל לחזור על המסקנה שלנו :מ

 כן :7ת
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.  התקשו התלמידים בקיפול המשולש,)6ביחידה (, תזוויבדיון קודם על דרכים לחלוקת משולש למשולשים ישרי 

 .יודעים שקו הקיפול הוא גובהוהם , להםברור בדיון זה הקיפול היה 

 

 

  במשולשזוויותדיון על מציאת 
  משרטטת על הלוחהמורה

 

 

 ?שווה הזווית המסומנת בסימן שאלהלמה  :מ

 40 :ת

 70 :ת

 50 :ת

 60 :ת

 בואו נראה :מ
 .מחשבים ומוצאים את גודל הזווית

 .66 עמוד 4עוברים לפתרון משימה 

 

 
בוחרת המורה , על מנת לפשט את מורכבות השרטוט שם, 4מה פתיח זה נועד להכשיר את הקרקע למשי .1

 . היא חישוב זוויות במשולש יחיד4המיומנות הדרושה למשימה . במשולש יחיד

הכוונת המורה לחישובים מביאה ". ראיה "פי-עלה של התלמידים לקבוע גודל זווית יבדיון רואים את הנטי .2

 .יה כזו קיימת גם בגילאים מאוחרים יותריכיון שנט, די פעםצריך לחזור על דיון כזה מי. אותם לחישוב נכון


